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Deze wandeling met enkele hellingen gaat eerst een stuk langs het Julianakanaal naar Geulle,  waar u kunt 
pauzeren bij Lunchroom La Estrella, de Pannekoekenplaets of  het restaurant ‘t Hepke.  Dan loopt u door 
het bos omhoog naar Snijdersberg. Na de wandeling kunt u nog het Streekmuseum Schippersbeurs 
bezoeken, beslist een bezoekje waard!  
 

Startpunt: Café de Dikke Stein, Julianastraat 3, Elsloo. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,81 km  2.30 uur  67 m  105 m 
 

 
 

217. ELSLOO 10,8 km 
 

1. Neem tegenover het café bij wegwijzer de weg 
omlaag richting Meers. Steek beneden via brug 
het Julianakanaal over.  
 

(Aan de rechterkant van de brug hangt een 110 m 
lange zwarte kunststof buis aan de brug. De buis is 
bedoeld om het leefgebied van de das te vergroten.  
De dassenpassage is genoemd naar Lou Visschers, 
de grote kwartiermaker voor de das in Elsloo).  
 

Na de brug gaat u L (blauw) over het fietspad 
omlaag. Na circa 250 m gaat u L over het voetpad 
en meten daarna gaat u R over het pad met links 
het Julianakanaal en rechts beneden de 
doorgaande weg. Volg dit verharde pad over de 
kanaaldijk circa 2,3 km.  
 

(Even verder ziet u rechts het resultaat van het 
Grensmaasproject (rivierbeveiliging, ontgrinding en 
natuurontwikkeling) waarin vele vogels vertoeven en 
Galloway runderen grazen. Het kanaal, dat gegraven 
is van 1925 tot 1934,  begint ten noorden van 
Maastricht bij de keersluis Limmel als aftakking van 
de Maas en eindigt ongeveer 36 km verder bij 
Maasbracht waar het water de Maas weer instroomt. 
Het kanaal volgt de loop van de Maas, die iets ten 
westen van het kanaal stroomt en daar de grens met 
België vormt).  
 

Let op! 30 m na paal met het nummer 8 en stenen 
wit paaltje met nr. 8 gaat u R het brede pad 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L over 
de smalle asfaltweg evenwijdig aan de kanaaldijk. 

(U gaat hier dus niet L over de doorgaande weg, die 

hier naar rechts buigt). De asfaltweg wordt meteen 
daarna een veldweg, die later naar rechts buigt.  
Aan de Elsa Hoeve wordt de veldweg een 
asfaltweg.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts de voormalige 
pastorie (huisnr.1), die uit 1782 stamt).  
 

Aan de 3–sprong bij de prachtige H. Martinuskerk 
(1920) met het grote muurkruis in Geulle aan de 
Maas gaat u L (Geulderlei/blauw/groen).  
 

(De toren dateert uit de 14e eeuw. Het mooie interieur 
van deze kerk  is via de Mariakapel aan de rechter 
zijkant te bezichtigen. Als u hier R gaat, dan komt u 
op het Kerkplein waar een grote ronde zitbank staat, 
een mooie pauzeplek. Op het Kerkplein staan enkele 
rijksmonumentale gebouwen zoals nr.2 (18e eeuw). 

Het grote pand nr. 5 is het voormalig gemeentehuis 
van de voormalige gemeente Geulle en dateert uit 
1865. De panden huisnrs. 8 en 9 stammen uit de 19e 
eeuw. Op het plein staat ook de St. Antoniuskapel 
(1908)).  
 

2. Even verder passeert het mooie kasteel Geulle.  
 

(Het kasteel werd in 1595 door Wolter Hoen van 
Hoensbroeck gebouwd. Van het imposante 
bouwwerk uit die tijd schittert de Voorburcht met 
slotgracht nog steeds in volle glorie).  
 

Aan de 4-sprong bij Mariakapel en het café Auwt 
Gäöl, een leuke pauzeplek,  gaat u L 
(groen/blauw) over de smalle asfaltweg langs de 
parkeerplaats.  
 

(De Mariakapel is blijkens een bordje aan de 
achterwand gesticht op 16 juli 1889 door de Jonkheid 
van Westbroek, een gehucht, dat toen nog niet 
gescheiden werd door het kanaal. De jonkheid 
stichtte de kapel in samenwerking met pater van de 
Berg en de kasteelvrouwe van het nabijgelegen 17e 
eeuwse kasteel als rustaltaar voor de processie. In 
1983 is de kapel gerestaureerd). 
 

Even verder buigt de weg rechts omhoog en 
wordt een smal pad/voetpad. Boven aan de 
asfaltweg gaat u L en steekt u via brug het 
Julianakanaal over. Meteen na de brug gaat u R 
(groen) de asfaltweg omlaag. Negeer bij zitbank 
voetpad rechts. Beneden in de buurtschap 
Westbroek (Geulle) gaat u aan de ongelijke 4-
sprong (bij huisnr. 72) scherp L over de 
grindweg. Na 100 m steekt u R het bruggetje over 
en volg het voetpad. Vlak daarna aan Y-splitsing 
gaat u L. Voor de grote visvijver ’t Kleiveld van 
H.S.V. Geulle gaat u R over het grasveld. Loop RD 
langs de vijver tot vóór het clubgebouw De Nuuj 
Keet, een prima pauzeplek met mooi terras. Ga 
hier R. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L 
over het grindpad. Aan de asfaltweg gaat u L 
(geel). 
 

3. Negeer grindweg links. Aan de T-splitsing bij 
waterpompstation Geulle gaat u R 
(Essendijk/geel)). Aan de 3-sprong RD. Aan de 4-
sprong voor het marktplein in Geulle gaat u L 
richting Elsloo.   
 



(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R aan de overzijde 
van de Markt naar Lunchroom La Estrella lopen met 
heerlijk gebak).  
Negeer zijweg rechts (Marktplein).  
 

(U passeert links het restaurant 
Pannenkoekenplaets).  
 

Aan de kruising gaat u R (Poortweg) omhoog. 
Negeer zijweg rechts en loop RD (geel/rood) 
onder het rechter spoorwegviaduct. Aan de T-
splitsing gaat u L (Sneijdersberg). Meteen daarna 
gaat u bij trafohuisje  R (geel/rood) het smal pad 
omhoog.  
 

(Links passeert u de voormalige watermolen Geulle, 
de Onderste Molen (1879) genaamd).  
 

Voorbij de molen vergaarvijver, waar doorheen de 
Molenbeek stroomt, buigt het pad naar links. 
Negeer zijpad rechts en loop RD (geel) door het 
beukenbos omhoog.  Bijna boven aan de 4-
sprong gaat u L (geel) richting woonhuis. Steek 
de doorgaande weg over en loop bij verbodsbord 
en afsluitboom RD (geel) het bospad omhoog 
 

4. Negeer bijna boven zijpaadje links omlaag en 
loop RD  (geel) over het grasveld.  
 

(Hier staat een picknickbank. Op dit grote grasveld 
staat bij insectenhotel een herinneringszitbank met 
de mooie tekst ”Bea omdat er liefde is bestaat er 
geen voorbij” Een mooie pauzeplek).  
 

Aan de klinkerweg in de buurtschap Snijdersberg 
gaat u L (geel) omlaag.  
 

(Dit buurtschap is in Geulle bekend onder de naam 
‘De piemelehook”.  De naam zou ontstaan zijn omdat 
gedurende lange tijd  hier alleen maar jongetjes 
geboren werden). 
 

Meteen voorbij huisnr. 3 gaat R (geel)  het 
(voet)pad omhoog gelegen tussen woningen. Na 
klaphek gaat u aan de 3-sprong RD (geel). Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Hussenberg RD. 
Steek de voorrangsweg over en ga tussen huisnr. 
3 en 5  over de asfaltweg  (eigen weg/geel). De 
asfaltweg wordt een smal dalend pad gelegen 
tussen twee hagen.  (Een eindje verder heeft u mooi 
uitzicht over het   Maasdal en op de Belgische 
Kempen).  Het pad wordt 100 m voorbij draaihekje 
een dalend bospad langs de steile helling. Negeer 
zijpaadje links omlaag. Beneden gaat u R (geel) 
over het brede pad, dat vlak daarna bij 
meidoornhaag naar links (geel) buigt en een smal 
hol dalend pad wordt. Negeer zijpaden rechts. 
Beneden aan de T-splitsing voor de spoordijk en 
bij het beekje Armsterbeek gaat u R het brede 
pad omlaag. Voorbij het smalle spoorwegviaduct 
/duiker, dat onder de in 1865 aangelegde 
spoorlijn Sittard–Maastricht doorloopt, steekt u 
rechts via houten bruggetje het beekje 
“Poortlossing” over, dat hier in de bijna 2 km 
lange Hemelbeek stroomt. Het pad buigt meteen 
bij zitbank naar links. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R (wit) het brede bospad omhoog. 
 

5. Aan de 3-sprong gaat u R (wit) verder omhoog. 
Boven aan de bosrand gaat u L (rood) met rechts 
van u een weiland.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u het circa 800 ha. 
grote Chemelot terrein met o.a. DSM en SABIC en 
de Chemelot Campus waarop tientallen bedrijven en 
instellingen gevestigd zijn, waar studenten, 
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het 
ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten).  
 

Het pad buigt bij zitbank naar links en dan naar 
rechts (rood) tussen de akkers door. Aan de T-
splitsing gaat u R (rood) de veldweg omhoog. 
Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD (rood) 
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong bij zitbank, 
gedichtsteen, ongevalskruis genaamd 
Armsterveld en infobordje gaat u L (rood) over de 
licht dalende veldweg. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u L (rood/wit) omhoog en steek boven R de 
spoorbrug over. Steek in de buurtschap Terhagen 
bij infobord de weg over en loop rechts van het 
straatnaambordje “Terhagen” en links  naast de 
woning met huisnr. 4 het pad (wit/rood) omlaag.  
Beneden gaat u bij afsluitboom  door het klaphek. 
Negeer meteen daarna bospad rechts.   
 

6. Negeer eindje verder volgende zijpad rechts en 
loop RD (rood) het holle pad gelegen tussen 
hagen omlaag. Negeer zijpad rechts omhoog. 
Meteen daarna aan de 4-sprong bij brug en 
infobord neemt u het tweede brede pad L 
(rood/geel/groen) omlaag. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R (wit) verder omlaag. Beneden 
aan de volgende 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(wit/geel/blauw) langs de vijver van het 
kasteelpark Elsloo, waar doorheen de Hemelbeek 
stroomt. Negeer zijpad rechts omhoog en blijf het 
asfaltpad langs de vijver volgen. Aan het eind 
gaat u L het bruggetje over en verlaat u het 
kasteelpark.  
 

(Het kasteel is in de 17e eeuw gebouwd. Bij branden 
in 1835 en in 1885 werd het kasteel vrijwel geheel 
verwoest. De ronde toren rechts met speklagen is het 
enige wat overgebleven is van het oorspronkelijke 
kasteel).  
 

Steek de asfaltweg over en loop RD (blauw) het 
brede trappenpad omhoog. Boven gaat u R over 
het asfaltpad langs het Julianakanaal.  
 

(Hier ziet u het Julianakanaal en Maas vlak langs 
elkaar lopen. De kerktoren, die u ziet staat in het 
Belgische plaatsje Kotem).   
 

Aan de 3-sprong loopt u RD over het asfaltpad 
verder langs het kanaal. 
 

(Hier ziet u rechts het grote kunstwerk 
“wielermonument”). 
 

Net voor de “brug Elsloo” gaat u R het 
trappenpad omhoog. Boven gaat u R  de 
asfaltweg omhoog. Boven bij ANWB wegwijzer 
gaat u R en u komt weer bij het café, de sponsor 
van deze wandeling,  waar u nog iets kunt 
drinken.  
 



(Om naar het streekmuseum te lopen gaat u 
tegenover het café bij zwerfsteen over de 
kasseienweg. Vlak daarna gaat u L over de 
kasseienweg langs de kerk. Bij de ingang van de 

kerk loopt u RD het trappenpad omlaag. Beneden 
gaat u R en bij huisnr. 6  komt u bij het museum (Op 
de Berg 6)). 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

 


